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Fet kommune – Oppstart av detaljplan og høring av planprogram – Jølsen
næringsområde – gbnr 1/1 m.fl. - Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Cowi AS av 7.7.2016.
Formålet med planen er en utvidelse av eksisterende næringsområde med et deponi for
overskuddsmasser på 60-130 daa, en modellflyplass på 5-10 daa og omlegging av vei og
bekkeløp gjennom området. I kommuneplanen er området avsatt til LNF-, nærings- og
boligformål, og deler av området inngår i hensynssone for landskap og faresone for
høyspenningsanlegg. Det opplyses at reguleringsformålet ikke er i samsvar med
kommuneplanen, og at det utløses krav om konsekvensutredning.
Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet.
Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas
i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016
(www.fmoa.no, under ”plan og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til
kommunal og regional planlegging” av 12.6.2015 (www.planlegging.no).
Fylkesmannens innspill
Forurensning
I henhold til forslag til planprogram skal eksisterende avfallsaktivitet på området videreføres og
det skal etableres et jordrenseanlegg for forurenset jord samt mellomlagring. Det skal også
etableres et deponi i kategori 2, jf. avfallsforskriften § 9-5 bokstav c). Disse aktivitetene krever
en tillatelse fra Fylkesmannen etter forurensningsloven og avfallsforskriften. Det er viktig at det
på et tidlig tidspunkt avklares om området er egnet for etablering av et avfallsdeponi, samt om
deponiet kan oppfylle alle relevante krav i avfallsforskriften Kap 9. Særlig gjelder dette avklaring
av grunnforholdene og krav som gjelder beskyttelse av jord og vann. Det må derfor utarbeides en
miljørisikovurdering som viser hvilke eventuelle utslipp anlegget kan medføre, og behovet for
avbøtende tiltak. Eksisterende avfallsaktivitet må inkluderes i denne miljørisikovurderingen og
den samlede belastningen som alle aktivitetene vil medføre må vurderes.
Jordvern
Planområdet ligger øst for et større sammenhengende område med dyrket jord av svært god og
god jordkvalitet, og som i følge tilgjengelige kart blir drenert via Jølsenbekken over dyrket jord.
Nordre del av planområdet består av skogsmark som for en del er klassifisert som dyrkbar.

Planprogrammet gjør rede for planprosessen og hvilke tema som vil bli utredet i
konsekvensutredningen, herunder konsekvenser og evt. avbøtende tiltak knyttet til bærekraft,
forurensning i grunnen og for jord- og skogbruk. Fylkesmannen tilrår at det legges vekt på å
vurdere konsekvenser og avbøtende tiltak knyttet til eventuell forurensning av vann fra
planområdet som i dag havner i Jølsenbekken.
Naturmangfold
Vi forutsetter at det blir opprettholdt/etablert en funksjonell kantsone ved omlegging av
Steindalsbekken. Videre forutsetter vi at det blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn i anleggsfasen, og
at det utføres tiltak som medfører at det nye bekkeløpet raskt vil oppnå en god biologisk
funksjon. Dette er spesielt viktig ettersom det er viktige naturverdier nedstrøms for planområdet.
Areal og transport
Fylkesmannen vil påpeke at Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus også bør
nevnes under kapittel 4.3 Regionale planer og føringer. Vi forventer at planforslaget blir vurdert
etter retningslinjene i den regionale planen.
Parkeringsbestemmelser
Jølsen næringsområde skal benyttes til avfallsbehandling med deponi og lager/mindre
næringsvirksomheter med kontorfunksjoner. Planområdet ligger ca. 3 km fra Lillestrøm sentrum.
Fylkesmannen viser til nasjonale og regionale føringer for bærekraftig planlegging med mål å
begrense transportbehovet og klimagassutslipp. Planlegging med få parkeringsplasser ved
næringsområder som ligger usentralt utenfor byer og tettsteder kan hindre at det etableres
transportgenererende virksomheter som kontor og detaljhandel. Vi forventer at kommunen er
forsiktig med å etablere kontorarbeidsplasser i områder som ikke er kollektivnært.

Med hilsen
Ellen Lien
seksjonssjef

Morten Ingvaldsen
landbruksdirektør
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Fet kommune - Gbnr 1/1, 1/1/2, 1/4 - Jølsen næringsområde - uttalelse til varsel om oppstart
og offentlig ettersyn av planprogram for detaljreguleringsplan
Det vises til oversendelse datert 7. juli av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til planog bygningsloven § 12-8.
Formålet med planen er å legge til rette for en betydelig utvidelse og videreføring av driften på
Jølsen næringsområde, samt etablere deponi for overskuddsmasser på 60-130 daa nord for tidligere
regulert areal, modellflyplass på 5-10 daa og omlegging av planlagt vei og bekkeløp gjennom
området.
Planområdet er på ca 314 daa og er satt av til LNFR, nærings- og boligformål i gjeldende
kommuneplan.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet:
Masseforvaltning
Regional plan for masseforvaltning har vært på høring, og skal vedtas høsten 2016. Jølsen
næringsområde ligger om lag 3 km fra Lillestrøm sentrum. plasseringen av området er i tråd med
den regionale planens prinsipper for lokalisering av mottak og mellomlager for ulike typer
overskuddsmasser. De sier bl.a. at mellomlager for bearbeiding og sortering av overskuddsmasser
etableres fortrinnsvis i de sentrale utbyggingsområdene (mindre enn 5-10 km), jfr. prioriterte
vekstområder i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Dette for å redusere
tungtransport og for å stimulere til økt gjenbruk av overskuddsmasser. Lillestrøm er et slikt
prioritert vekstområde.
Jølsen næringsområde skal bl.a. reguleres til et kombinert mellomlager, jordrenseanlegg og deponi
for ordinært avfall. Dette er i tråd med den regionale planen om økt gjenbruk av overskuddsmasser,
men forutsetter tillatelse fra Fylkesmannen.
Fylkesrådmannen er opptatt av at begrepene som brukes i den regionale planen for
masseforvaltning også brukes i reguleringsplaner. Dette vil føre til mer presise og enhetlige planer.
 Deponi brukes i den regionale planen kun om deponier som har tillatelse fra Fylkesmannen.
Et deponi er et permanent deponeringssted for avfall på eller under bakken.
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Mellomlager er midlertidig lagring av overskuddsmasser. Dette er lagring hvor omløpstiden
er mindre enn et år før overskuddsmassene går til deponi, eller mindre enn tre år før
overskuddsmassene går til gjenvinning eller behandling.
Mellomlager for andre typer masser enn rene, naturlige masser må ha tillatelse fra
Fylkesmannen.
Behandlingsanlegg for avfall er anlegg hvor overskuddsmassene gjennomgår en
behandling, som for eksempel sortering og bearbeiding. Denne type anlegg må ha tillatelse
fra Fylkesmannen.

Vannforvaltning
Angående flytting av bekkeløp:
NVE er vassdragsmyndighet etter de fleste av vannressurslovens bestemmelser, og er den
myndigheten tiltakshaver må ta kontakt med for å få en vurdering av om et tiltak trenger tillatelse
etter loven (konsesjon). NVE vurderer inngrepene i forhold til flom- og erosjonsforhold, skred,
vannføring, hydrauliske forhold mv (forhold av vassdragsteknisk art). NVE vurderer også
virkninger for allmenne interesser. Dersom tiltaket er konsesjonspliktig, vil NVE støtte seg til
fylkesmannen og fylkeskommunen som har bredere fagkompetanse i forhold til fisk, plante - og
dyreliv, kulturminner mv.
Bekkeløpet tilhører vannforekomst Sidebekker til Leira nedstrøms Krokfoss 002-3542-R
Denne vannforekomsten er påvirket av Hydromorfologiske endringer, avrenning fra landbruk og
utslipp fra renseanlegg. Da omlegging av bekkeløp fører til økt erosjon, vil tiltaket i bekken kunne
forverre den allerede dårlige tilstanden.
Det er ikke opplyst hvor lang strekning det er det planlegges for, og det er heller ikke opplyst
hvilke arter som lever i bekken pr. i dag. For å kunne si noe om påvirkning på vannforekomsten må
det foreligge opplysninger om omfang og naturtilstand. Fylkesrådmannen anbefaler at
konsekvensutredningen også tar for seg omlegging av bekkeløpet.
Dersom tiltaket ikke er konsesjonspliktig skal det søkes fylkeskommunen om tillatelse etter
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Dersom det i planområdet lever kreps skal søknad gå til
fylkesmannen.
Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Sørøst i planområdet,
innenfor det området som i dagens plan er regulert til bolig, ligger to sefrakregistrerte objekter
tilhørende den tidligere plassen Barkebråten. Dette er et våningshus (sefraknr. 227-101-010), hvor
deler av huset kan være oppført på 1870-tallet, og et tidligere fjøs (sefraknr. 227-101-011), oppført
på 1930-tallet og i dag omgjort til bolig. Fylkesrådmannen kjenner ikke til bygningenes tilstand og
grad av opprinnelighet i dag.
Vi er kjent med at kommunen er i ferd med å utarbeide sin første kommunedelplan for
kulturminner. I følge planprogrammet omfatter dette arbeidet til nå kun Fetsund sentrum. Da
arbeidet med kulturminneplanen ikke har kommet lenger blir det derfor ekstra viktig å foreta en
vurdering av eventuelle kulturminneverdier innenfor et område i hver enkelt sak. Vi anbefaler
derfor at det i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen foretas en vurdering av eventuelle
kulturminneverdier innenfor området og om disse bør ivaretas gjennom reguleringen. I gjeldende
regulering er det lagt inn et parkbelte som en skjerming mot kulturlandskapet i vest. Vi anbefaler at
dette opprettholdes i den nye planen.
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Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte
fornminner innenfor området. En nærmere utredning av fornminneinteressene anses ikke som
nødvendig.
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Ved
eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom på at alle
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal
anleggsarbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5
meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Fylkesvei
Planområdet berører fv 279. fylkesrådmannen viser i den forbindelse til uttalelse fra Statens
vegvesen region øst.
Parkering
Næringsområdet skal benyttes til avfallsbehandling med deponi og lager/mindre
næringsvirksomheter med kontorfunksjoner. Planområdet ligger ca. 3 km fra Lillestrøm sentrum.
Fylkesrådmannen viser til nasjonale og regionale føringer for bærekraftig planlegging med mål å
begrense transportbehovet og klimagassutslipp. Planlegging med få parkeringsplasser ved
næringsområder som ligger usentralt utenfor byer og tettsteder kan hindre at det etableres
transportgenererende virksomheter som kontor og detaljhandel. Vi forventer at kommunen er
forsiktig med å etablere kontorarbeidsplasser i områder som ikke er kollektivnært.

Med vennlig hilsen
Julie Aaraas
rådgiver plan

Solveig Viste
rådgiver miljø
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Uttalelse til varsel om planoppstart og planprogram, for utarbeiding av
detaljreguleringsplan for utvidelse av Jølsen næringsområde i Fet kommune
Vi viser til oversendelse datert 07.07.2016 fra Cowi AS, der det varsles oppstart av arbeidet
med detaljregulering for utvidelse av Jølsen næringsområde. Planområdet er ca. 314 daa
stort og ligger på eiendommene gbnr 1/1/2, 1/4 og deler av gbnr 1/1.
I eksisterende reguleringsplan for Jølsen næringsområde (16.06.2008), er arealet regulert til
industri/næring/lager, parkbelte, boliger og felles adkomst, og i kommuneplanens arealdel
er arealet avsatt til LNFR-, nærings- og boligformål.
Planen vil videreføre gjeldende regulering og tilrettelegge for en utvidelse med:


Etablering av et 60-130 daa stort deponi for overskuddsmasser.



Utvide planområdet for en 5-10 daa stor modellflyplass



Endre planens vestre grense for utretting av adkomstvegen.

Adkomst:
Jølsenveien består av en to delstrekninger, en fylkeskommunal del (fv. 279) og en kommunal
del. Jølsen næringsområde har adkomst fra kommunal del av Jølsenveien, og det er
utarbeidet to detaljreguleringsplaner for Jølsenveien fra fv. 279 til næringsområde. Den ene
planen heter «Adkomstveg Jølsen» (16.06.2008) og den andre «Adkomstveg Jølsen
næringsområde – etappe 2» (27.02.2012).
Reguleringsplan for «Adkomstveg Jølsen næringsområde - etappe 2» inneholder også en
oppgradering av krysset mellom kommunal veg og fv. 279, sammen med g/s-veg fra krysset
frem til eksisterende gangveg langs fv. 279.
Gjeldende plan for Jølsen næringsområde inneholder en rekkefølgebestemmelse som bl.a
krever at ny virksomhet på næringsområdet ikke kan tillates før ny adkomstveg (kv) er

Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost-ost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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opparbeidet i samsvar med vedtatt reguleringsplan, og overtatt av kommunen, og før
hensynet til gående og syklende er tilstrekkelig ivaretatt.
Gjeldende rekkefølgebestemmelse må videreføres og vi gjør oppmerksom på at alle tiltak i
direkte tilknytning til fylkesvegnettet må bygges i henhold til en byggeplan som er godkjent
av Statens vegvesen. Reguleringsplanens bestemmelser må sikre dette.
Under forutsetning av at planens rekkefølgebestemmelser sikrer at ovennevnte kryss og
g/s-veg blir bygd i henhold til en byggeplan som er godkjent av Statens vegvesen, før ny
næringsvirksomhet innen planområdet tillates etablert, har vi ingen merknader til varsel om
planoppstart.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen

Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Gyda Viken

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Jølsen
næringsområde - Fet kommune, Akershus
Det vises til varsel om oppstart av planarbeid 07.07.2016.
Inngrep i eller langs med vassdrag
Ut fra våre kartsystemer ser vi at Steindalsbekken renner gjennom planområdet. Vi vil anmode om at
man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må tiltakene beskrives i
planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold,
friluftsliv, flomforhold, erosjon mv.) og eventuelt avbøtende tiltak. Dette for at tiltakene skal kunne
avklares i forhold til vannressurslovens bestemmelser. NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne,
og følge sine naturlige løp. Åpne bekker har verdi for biologisk mangfold, naturopplevelse og som
landskapselement, og gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker. Nye bruer, kulverter og
stikkrenner må dimensjoneres tilstrekkelig, dvs. de må kunne ta unna en 200-års flom +
sikkerhetsmargin. Vi vil også påpeke viktigheten av at eksisterende kantvegetasjon tas vare på (jf.
vannressurslovens § 11).
Flomfare
I forbindelse med reguleringsarbeidet må det gjøres en vurdering av flomfare og hvordan sikkerheten vil
bli ivaretatt. Flom må vurderes både i forhold til Leira/Øyeren og til Steindalsbekken. Kravene til
sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-2 og er for boligbygg sikkerhet i
forhold til en 200-års flom. Dersom man ikke har vannføringsdata eller annen kunnskap om
flomforholdene anbefaler NVE at det avsettes et belte på minimum 20 meter på hver side av bekker for å
dekke områder med potensiell flomfare, jf. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i
arealplanar. Det er under utarbeidelse nye flomsonekart for nedre deler av Leira og Øyeren, og vi ber
om at de nye flomhøydene legges til grunn i det videre arbeidet.
Områder som er utsatt for en 200-års flom + sikkerhetsmargin på 0,5 meter, eller alternativt en sone på
20 meter på hver side av bekker, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på
plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er
tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Vi gjør også oppmerksom på at klimaframskrivingene tyder på at det i alle deler av landet vil bli mer
nedbør og hyppigere episoder med store nedbørsmengder, og derfor hyppigere og større flommer i små
vassdrag. For alle vassdrag med nedslagsfelt mindre enn ca. 100 km2 må en regne med minst 20 % økt
flomvannføring i løpet av de neste 50 – 100 årene.
Utbyggingen vil medføre endra arealbruk med økt andel tette flater, og det må tas høyde for økt og
endret avrenning etter utbygging. Dette innebærer at man må planlegge veger, stikkrenner med mer på
en slik måte at de ikke fører til uønska flomsituasjoner. Dersom det er aktuelt å føre overvann til
vassdrag, må det gjøres vurderinger/beregninger i forhold til hva de ulike bekkene har kapasitet til å ta
imot. Slike vurderinger må fremkomme av planen.
Nettanlegg
En høyspenttrase krysser planområdet, og vi anmoder om at denne merkes av på plankartet som
hensynssone jf. pbl § 12-6. Vi forutsetter for øvrig at forhold knyttet til ledningsnettet avklares med
netteier så tidlig som mulig.
Skredfare
NVE anbefaler at man i utgangspunktet unngår utbygging i områder med skredfare. Potensielt
skredutsatte områder fremgår av aktsomhetskartene for jord- og flomskred på www.skrednett.no. Vi gjør
oppmerksom på at potensielt skredutsatte områder som omfatter skrenter under 50 meter ikke fremgår
av Skrednett. Kravet i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan er at reell fare skal være utredet,
og tilstrekkelig sikkerhet ivaretatt (jf TEK 10 § 7-3) før utbygging kan starte. Sikkerhetskravet for
utbygging for ulike tiltak er gitt i TEK10 kpt 7. Skredutsatte områder skal vises som hensynssone –
skred (jf pbl § 12-6) og tilknyttes bestemmelser (jf pbl § 12-7) som ivaretar det hensynet sona er ment å
vise.
Områder med marine avsetninger – kvikkleire
Planområdet befinner seg i et område med tykke havavsetninger og elveavsetninger med muligheter for
marin leire under (jf. NGUs løsmassekart, www.ngu.no). I alle områder med marine avsetninger kan det
finnes kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marin leire må det
dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere (områdestabilitet).
Om det avdekkes kvikkleire i området må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen. En
geoteknisk utredning i forbindelse med reguleringsplan skal utrede reell fare og nødvendige
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for bebyggelsen, og skal inneholde en
dokumentasjon av områdestabiliteten jf. NVEs retningslinjer 2/2011 – Flaum- og skredfare i arealplanar
og NVEs veileder 7/2014 – Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.
Det må framgå av utredningen at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i anleggsfasen og
permanent. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives, virkningen av dem dokumenteres og de må
innarbeides i reguleringsplanen. Sikkerhetsnivå er gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 –
Sikkerhet mot skred - med veiledning.
Våre retningslinjer NVE 2/2011 og vår veileder NVE 7/2014 ligger tilgjengelig på
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/, og vi ber om at denne legges til grunn i det videre
planarbeidet. Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i
forbindelse med planarbeidet. Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel til å sjekke ut
aktuelle forhold, og for å sikre tilfredsstillende dokumentasjon av relevante forhold knyttet til fare for
flom, erosjon, skred eller vassdragsmiljø.

Side 3

Utover dette har vi ingen spesielle merknader til oppstart av planarbeidet, men forbeholder oss retten til
å komme tilbake med mer senere i planprosessen.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: Sjekkliste

Kopi til:
Fet kommune

Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 11.06.2015)
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende.
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygninslovens § 4-3 og DSB veileder Samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen. ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det er tilfredsstillende
sikkerhet i henhold til TEK10. Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk (vannressursloven
og energiloven).

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Er det vassdrag i planområdet?

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-,
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka
Karttjenesten NVE Atlas
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5.
Arealplanlegging og
Bestemmelser om byggegrense til vassdrag,
vassdragsmiljø
kan differensieres ut fra konkrete
Plan- og bygningslovens § 12-5
vurderinger av allmenne hensyn, for
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og Plan- og bygningslovens § 1-8
20 m langs bekker.

Styring av arealbruken bort fra
vassdragene er det beste
virkemiddelet for å ta vare på
vassdragsmiljø og begrense
vassdragsrelatert fare.

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og
bekkelukking frarådes.
Dersom det planlegges tiltak som berører
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann,
må konsekvensene av dette beskrives, som
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller
samordning etter vannressursloven. Hvilke
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er
mulig for å ivareta vassdrag?
I verna vassdrag bør en vurdere differensiert
forvaltning etter PRP for verna vassdrag.

Kan området være flomutsatt?

Dersom planområdet er innenfor 20metersbeltet langs bekk eller 100metersbeltet langs elv så bør
flomfare vurderes. På flate elvesletter
vil flommen ha større utstrekning.
På grunn av klimaendringer forventes
økt flomvannføring med minst 20% i
små nedbørfelt og kystvassdrag. I
noen regioner vil også flommene øke
i store vassdrag.

Finnes det flomsonekart i planområdet?

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak
ved vassdragsinngrep må innarbeides i
bestemmelser.

Linker til mer informasjon

Vannressursloven

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan Verneplan for vassdrag
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som
RPR for vernede vassdrag
hensynssone.
Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet
plasseres utenfor flomutsatte områder.

Utenfor kartlagte områder kan en første
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere Flomutsatte areal skal vises som
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil hensynssone og tilknyttes bestemmelser
må det gjøres en fagkyndig utredning.
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK10 §7-2.

Flomsonekart utarbeidet av NVE
Krav til flomsikkerhet i TEK10
Retningslinje 2/2011: Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
2014)

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og
masseførende vassdrag.

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil
normalt dekke fare for flom og flomskred

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger
som kan gå tett, bør kartlegges.

Alternative flomveier for lukkede bekker bør Retningslinjer for
vises som hensynssone i planen
flomberegninger
Det kan fastsettes bestemmelser om lokal
Fakta: Hvordan ta hensyn til
overvannshåndtering.
klimaendringer

Vil utbyggingen medføre økt overvann og
raskere avrenning til vassdrag? Vil
havnivåstigning og stormflo ha betydning for
flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø?

Rettleiar 3/2015: Flaumfare
langs bekker

Fakta: GIS finner flomveiene

Tema i planen

Hvilke vurderinger bør gjøres

Innarbeiding i plan

Linker til mer informasjon
Klimatilpasningstiltak innen vann
og avløp i kommunale planer
DSBs Havnivåveileder

Kan området være skredutsatt?

Å ha kunnskap om skredfare, og ta
hensyn til dette ved planlegging og
utbygging , er den mest effektive
måten å forebygge skredulykker.
På grunn av klimaendringer forventes
økt hyppighet av skred i bratt
terreng, men fareområdene vil ikke
nødvendigvis bli større.

Ligger planområdet innenfor
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang
eller jord- og flomskred?
Finnes det kvikkleiresoner eller marine
avsetninger i planområdet?
Undersøk om det er lokal informasjon om
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.
Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra
planlagt arealbruk og tiltakskategorier.

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet
plasseres utenfor skredutsatte områder.

Karttjenesten NVE Atlas

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av
sikringstiltak må avklares.

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred

NGUs løsmassekart
Skredutsatte områder vises som
Krav til skredsikkerhet i TEK10
hensynssone i planen og tilknyttes
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i Retningslinje 2/2011 Flaum- og
skredfare i arealplanar (rev.
TEK 10 §7-3.
2014)
Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i Veileder 8/2014 Sikkerhet mot
skred i bratt terreng
planen.

Faktaark: Identifisering av
skredvifter
Skogsveger og skredfare
Er det konsesjoner for vassdragseller energianlegg i området?
Nettanlegg og trafoer som krever
anleggskonsesjon etter energiloven
er unntatt fra plan- og
bygningsloven.

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt
med etablerte eller planlagte høyspentlinjer ,
trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre
anlegg for energiforsyning og -overføring .
Er anleggseier varslet?

Anlegg for energiforsyning og -overføring
skal reguleres som teknisk infrastruktur etter
§12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i
sentral og regionalnettet som skal vises som
hensynssone.

Planloven og energianlegg

Andre energianlegg, som dammer og
kraftverk, bør reguleres til byggeområde.

Hensynssoner for kraftledninger

Oversikt over konsesjoner som
er gitt eller under behandling
Bebyggelse nær høyspentanlegg

Plan- og bygningslovens § 12-5

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av
prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for
hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.
For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige
utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.
NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven
eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.

COWI AS
Postboks 123
1601 FREDRIKSTAD

Deres ref:
Vår ref:
Dato:
Org.nr:

2016/149383
23.08.2016
985 399 077

Att: Rune Skarstein

TILBAKEMELDING VEDRØRENDE VARSEL OM OPPSTART OG
OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR
DETALJREGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR
JØLSEN NÆRINGSOMRÅDE.
Mattilsynet viser til varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for
detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde, Fet kommune.
I varslingen opplyser dere om oppstart av arbeid med detaljregulering for utvidelse av
Jølsen næringsområde i Fet kommune. Videre angir dere at planen vil legge til rette for
utvidelse og videreføring av dagens drift, samt følgende nye elementer i området:




Etablering av deponi for overskuddsmasser på 60-130 daa nord for tidligere regulert areal.
Modellflyplass på S - 10 daa i vestre del av planområdet.
Omlegging av planlagt vei og bekkeløp gjennom området.

Ifølge beskrivelse av Jølsen næringsområde ligger arealet i et typisk landbruks- og
skogsområde. Mattilsynet vurderer at dette må være et viktig element i planprogrammet,
særlig mtp. etablering av deponi for overskuddsmasser.
Følgende er en generell informasjon angående forflytting av jordmasser når
utbyggingsprosjektene er i gang. Det meste av informasjonene er relevant for de som
utfører utbyggingen, men COWI AS kan i planprosessen ta hensyn til eiendommer som
muligens kan være pålagt restriksjoner pga. påvisning av planteskadegjørere bla. PCN,
floghavre, o.l. og formidle dette budskapet til entreprenører.
Etablering av deponi for overskuddsmasser bør vurderes nøye, dersom man vil deponere
forurensede masser i nærheten av dyrket mark, landbruksarealer og vannkilder.
Bygge- og anleggsvirksomhet, grunnundersøkelser og lignende vil kunne medføre at jord,
frø og planterester flyttes mellom eiendommer, enten i form av bortkjøring av
overskuddsmasser eller som vedheng på maskiner og redskap. Dette innebærer en risiko
Mattilsynet
Seksjon planter, fôr og innsatsvarer
Østfold og Follo

Saksbehandler: Hussien Jemal Yasin
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

for spredning av alvorlige planteskadegjørere, brysomme ugras og invaderende arter, som
måtte befinne seg i jorda. For å hindre at så skjer, må nødvendige tiltak iverksettes.
Tilsyn
Mattilsynet fører tilsyn med aktiviteter som omfattes av matloven og forskriftene om
plantehelse og floghavre, jf. matlovens § 23. I henhold til matlovens § 14, kan Mattilsynet
kreve at virksomheten dokumenterer at regelverket er fulgt. Mattilsynet kan om nødvendig
stoppe aktiviteter som er i strid med regelverket, jf. matlovens §§ 23 og 25.
Hvem har ansvar?
I matloven § 18 står det at «Enhver skal utvise nødvendig aktsomhet, slik at det ikke
oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere».
Alle som er ansvarlig for eller utfører bygge- og anleggsvirksomhet, har ansvar for å hindre
at alvorlige planteskadegjørere og ugras spres fra en eiendom. Faren for spredning er
størst fra dyrka mark. I sjeldnere tilfeller kan det forekomme alvorlige planteskadegjørere
og ugras på gjengrodde arealer, i skog og i private hager. Potetcystenematoder er funnet i
private hager i noen kommuner. På mattilsynet.no finnes informasjon om hvilke kommuner
dette gjelder.
Hva må gjøres?
Jord kan ikke uten videre føres bort fra en eiendom uten at jordas status for
planteskadegjørere og floghavre er avklart. Mattilsynet bør kontaktes for veiledning om, og
forståelse av, regelverkets krav og informasjon om plantehelsestatus på de aktuelle
eiendommene. Evt. kan kommunen eller Fylkesmannen kontaktes. I noen situasjoner kan
det være nødvendig å ta ut prøver. Dette vil avhenge av om smittestatus er ukjent og hva
jorda skal brukes til. Dersom potetcystenematoder (PCN) eller floghavre tidligere er funnet
på eiendommen eller blir funnet ved analyse av prøver, må virksomheten iverksette tiltak
som sikrer at arbeidet gjennomføres uten å spre smitte og kunne forklare dette overfor
Mattilsynet.
Grundig rengjøring av maskiner og utstyr er et generelt og viktig tiltak for å hindre
spredning av planteskadegjørere og floghavre. Ved å sikre at jord, frø og planterester er
fjernet før flytting mellom eiendommer, hindres spredning av eventuell smitte.
Ved spørsmål knyttet til invaderende arter, som for eksempel tromsøpalme og
parkslirekne, må Miljødirektoratet kontaktes.
Hvorfor?
Noen planteskadegjørere og ugras er regulert i lov og forskrift. Dette gjelder skadegjørere
som har vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. De er derfor underlagt offentlig tilsyn.
Ved påvisning av regulerte skadegjørere vil Mattilsynet gi omfattende vedtak, for eksempel
destruksjon av planter, forbud mot dyrking av enkelte kulturer eller forbud mot å føre bort
jord. Å spre smitte kan derfor medføre alvorlige konsekvenser for andre.
Eksempler på regulerte skadegjørere som kan spres med jord, er potetcystenematoder
(PCN), lys ringråte og floghavre.
Les mer om risiko for spredning av planteskadegjørere og floghavre i forbindelse med
anleggsarbeid på www.mattilsynet.no
Aktuelt regelverk som forvaltes av Mattilsynet og Miljødirektoratet



Lov 19. desember 2003, nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.
Forskrift 1. desember 2000, nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere. I henhold
til § 4, er det forbudt å spre planteskadegjørere som er listet i vedlegg 1 og 2. Flere av
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disse skadegjørerne finnes i jord, og kan derfor spres til nye områder ved flytting av jord og
planterester.
Forskrift 22. juni 2015, nr. 752 om floghavre. I henhold til § 8, tredje ledd, er det forbudt å
omsette blant annet jord fra eiendom hvor det er floghavre. Videre skal maskiner og annet
utstyr som har vært brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre, rengjøres grundig
før de flyttes til annen landbrukseiendom, jf. § 9, første ledd.
Naturmangfoldsloven (Miljødirektoratet)
Forskrift 19. juni 2015, nr. 716 om fremmede organismer (Miljødirektoratet)

Kontaktinformasjon
Mattilsynet, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal

Tlf. 22 40 00 00, E-post: postmottak@mattilsynet.no,

Med hilsen

Hussien Jemal Yasin
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Deres dato:
07.07.2016
Vår saksbehandler:
Einar K Merli - 976 51 687

Fet kommune - Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
- Uttalelse fra Avinor
utvidelse av Jølsen næringsområde

for

Vi viser til Deres brev av 07.07.2016 vedrørende oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan
i Fet kommune.
utvidelse av Jølsen næringsområde
Planområdet ligger ca. 22,5 - 23,8 km syd for Iandingsterskel
syd) ved Oslo lufthavn Gardermoen.

t i

18.08.2016

16/05349-2

Fredrikstad

j'

Vérdatoi

Vår fef-

COWI AS, Fredrikstad
1601

-_

.

i

på østre rullebane

for

(bane 01R fra

for Oslo lufthavn Gardermoen, fastsatt av
utenfor restriksjonsplanen
17.06.1998 med hjemmel i § 7-13, 3.ledd, i Luftfartsloven.

Videre ligger planområdet
Samferdselsdepartementet

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
registrering og merking av luftfartshinder:
o bruk av kraner
stillin
sikkerhetfo
netnolfl
htt :liwvmmluftfartstils
Videre vil vi orientere om ny forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv av 30.11.2015,
hjemlet i Iuftfarfsloven. Forskriften trådte ikraft fra 01.01.2016 og gjelder for all flyging med
modellfly eller luftfartøy som ikke har fører om bord, såkalte droner. Avinor vil særlig nevne § 7
tredje ledd om at det ikke er tillatt å fly modellfly nærmere enn 5 km fra en lufthavn uten tillatelse
fra lokal Iufttrafikktjenesteenhet.
vil bli liggende ca. 3,4 km øst for Kjeller flyplass. Det må innhentes
Den planlagte modellflyplassen
nødvendig godkjenning fra Forsvaret som er ansvarlig for Kjeller flyplass. Vi ser at dette temaet er
under punkt 3.10, og må utredes nærmere.
omtalt i planprogrammet
Til orientering begynner
middelvannstand).

Med vennlig
Avinor AS

det kontrollerte

luftrommet

i det aktuelle området ved 2500 FT AMSL (over

hilsen

Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering
Dokumentet

er godkjent elektronisk.

Kopi: Luftfartstilsynet,

Forsvaret,

Fet kommune

Postboks 150 NO-2061 Gardermoen
Tlf: +47 815 30 550 f Fax: +47 64 81 20 01

post@avinor.no

I avinorno

NO 985 198 292 MVA

COWI AS
Postboks 123
1601 FREDRIKSTAD
v/Rune Skarstein

Deres ref: A077420
Vår ref: 16/00402-2
Dato: 19.08.2016

Innspill til: Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogram for detaljreguleringsplan
med konsekvensutredning for Jølsen næringsområde
Vi viser til brev, datert 07.07.2016, vedrørende ovennevnte sak.
Det foreligger ikke krav om kommunal renovasjon på områder regulert til næringsvirksomhet. Eier /
bruker står fritt til selv å velge leverandør av renovasjonstjenester.
På generelt grunnlag anbefaler vi at det settes av tilstrekkelig areal for renovasjonsløsning og
renovasjonsbilens manøvrering på et tidlig stadium i prosessen.

Kontakt oss gjerne på tlf.: 07623 for mer informasjon.

Med vennlig hilsen,

Hege Fosse-Eriksen
Avdelingsdirektør

Hans Martin Haugen
Konsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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Forebyggende avdeling

COWI AS
v/ Rune Skarstein
Pb 123
1601 FREDRIKSTAD
Deres ref.:/deres dato:
/

Vår ref.:
2016/2535/HIBJ

Arkivkode:
L13

Dato:
31.08.2016

Innspill i forbindelse med oppstart av detaljreguleringsplan for Jølsen
næringsområde, Fet kommune
I forbindelse med oppføring av nye byggverk som faller inn under plan- og
bygningsloven anser brannvesenet det som viktig at forhold rundt krav gitt i
byggteknisk forskrift om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper blir
ivaretatt. Dette gjelder ikke minst tilgjengelighet til bygning, og brannvesenets behov
for vannforsyning utendørs. Slik tilrettelegging er også viktig i anleggsperioden. Våre
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper kan leses
på http://nrbr.no/bedriftbyggsak/
For områder avsatt til deponi må behovet for slokkevann vurderes. Videre må det
sørges for god skilting og tilgjengelighet for utrykningskjøretøyer til og inne på
deponiområdene.
Ved etablering av nye brannvannsuttak, ber brannvesenet om at det benyttes
hydranter i stedet for brannkummer og at det stilles følgende krav i
reguleringsbestemmelsene: “Som en hovedregel stilles det krav til brannhydranter
ved etablering av nye brannvannsuttak, eventuelle avvik fra dette må være avklart
med brannvesenet.”
Overordnede planer for teknisk infrastruktur må fremlegges i forbindelse med
detaljregulering. Det må redegjøres for hvordan kravet til brannvanndekning er tenkt
løst.
Til all bebyggelse bør det være to uavhengige adkomstmuligheter for brannvesenets
utrykningskjøretøy. Kun én kjørbar adkomstvei til bebygde arealer gjør brann- og
ulykkesberedskapen til området svært sårbar.
Utomhusplanen må vise hvordan det skal tilrettelegges for brannvesenet. Det tenkes
da bl.a. på adkomstveier for brannvesen, angrepsveier, tilgang på brannvann/
plassering av brannvannsuttak, snuhammere i eventuelle blindveier og
oppstillingsplasser.
Det må sørges for at brannvesenets tilgjengelighet til eksisterende omkringliggende
bebyggelse ikke blir forringet. Alle endringer må ivareta tilfredsstillende
innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet i eksisterende bebyggelse og for
eventuelt fremtidig bebyggelse. For eksisterende omkringliggende bebyggelse må
tilfredsstillende innsatsmuligheter/tilrettelegging for brannvesenet også ivaretas i hele
anleggsperioden.
Besøk oss på www.nrbr.no
Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen
Telefon 67 91 04 00
E-post: post@nrbr.no

Romerike 110-sentral
Telefon 67 97 81 40 Telefaks 67 97 24 20
E-post: post@romerike110.no

Ved brann og ulykker, ring 110
Org.nr.: NO 976 634 438

side 2

Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas i bruk
jf. Pbl. 12-7 nr. 4.
Følgende foreslås lagt inn i rekkefølgebestemmelsene:


Før igangsettingstillatelse gis må det foreligge en plan for ivaretakelse av
tilstrekkelig tilgang på slokkevannsmengde og slokkevannsuttak og en
utomhusplan som viser tilfredsstillende ivaretakelse av tilgjengelighet/adkomst
for brannvesenet i henhold til byggteknisk forskrift og brannvesenets
retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.



Adkomst og vannforsyning for brannvesen må være ferdigstilt før bygg kan tas
i bruk jf. Pbl. 12-7 nr. 4. Før brukstillatelse gis må tilrettelegging for
brannvesenet være tilfredsstillende ivaretatt i henhold til byggteknisk forskrift
og brannvesenets retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og
slokkemannskaper.

Brannvesenet ønsker å bli holdt orientert i det videre reguleringsarbeid for området og
i kommende byggesaker.

Med hilsen

Hilde Norgård Bjørkeng
Branningeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent
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UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV JØLSEN NÆRINGSOMRÅDE, FET KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til varsel om oppstart av Jølsen næringsområde, Fet kommune.
Høringsfristen er 9. september 2016 og uttalelsen er dermed innen fristen.
HN har etter energiloven områdekonsesjon i Fet. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og drifter
strømnettet i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har nettselskapet anlegg etablert etter
anleggskonsesjon i kommunen.

1
Elektriske anlegg i planområdet
HN har elektriske anlegg i det aktuelle planområdet som vist på vedlagt kart. Det må i planforslaget tas
høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte. Det må heller ikke
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til våre anlegg.

2
Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (normalt regionalnett)
Planområdet krysses av kraftledning bygget etter anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE). Kraftledninger bygget etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og
bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår som del av
reguleringsplan for andre tema.
Utgangspunktet er derfor at kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en reguleringsplan,
men bør innarbeides som hensynssone (faresone). Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle
kraftledningen er totalt 26 meter, 13 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. Det
må ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører oppfylling av terrenget som medfører redusert
høyde opp til luftledningsanlegg.
Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er
samsvar mellom hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for
magnetfelt og gjeldende byggeforbudsbelte.
HN har utformet et forslag til planbestemmelser om høyspenningsanlegg som forslagsstiller kan bruke
i sin helhet eller til veiledning. Nettselskapet anmoder om at det tas inn følgende bestemmelser i
reguleringsplanen:
Høyspenningsanlegg
Hensynssone for anlegg etablert ihht. anleggskonsesjon (normalt regionalnett):
Ny bebyggelse og anlegg skal ikke oppføres innenfor hensynssone for høyspennings luftledninger.
Hensynssonen gjelder til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg, sålekant
mm). Jordkabler er ikke omfattet av hensynssonen og må hensyntas ved tiltak. Høyspenningsanlegget
kan generere elektromagnetiske felt utover hensynssonen.
Elektromagnetiske felt:
Høyspenningsanlegg generer elektromagnetiske felt. Dersom ny bebyggelse og anlegg som er beregnet
for personopphold foreslås plassert nær høyspenningsanlegg som kan medføre magnetfeltnivåer over
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0,4 mikrotesla, skal det gjennomføres utredninger som skal gi grunnlag for å vurdere bebyggelsens og
anleggets plassering, samt forebyggende tiltak for å redusere magnetfeltet, jf. Statens strålevern.
Øvrige bestemmelser:
Netteier må kontaktes ved tiltak nær hensynssonen for å få opplysninger om spenningsnivå,
byggeforbuds- og ryddebelte eller om andre elektriske installasjoner.
Det må ikke foretas endringer av terrenget i høyspenningssonen uten at dette er skriftlig godkjent av
netteier.
Dispensasjon fra byggegrense må avklares med netteier før oppstart av reguleringsplan eller før
byggesøknad sendes inn. En skriftlig tillatelse fra netteier må foreligge.

2.1
For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende:
Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak som kommer i konflikt med elektriske anlegg må ta
hensyn til det elektriske anlegget. HN må oppstille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av
nevnte kraftledning skal kunne gjennomføres.


Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum
ha overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag.



Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før
omleggingen ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og bør tas hensyn
til ved utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av
de enkelte tiltakene i planen.



Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det
kan bli nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor
lenge anlegget kan være utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av
strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i energiloven § 3-3.



Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i
de respektive anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter
blant annet at det finnes ekstern evne og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene
ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full kostnadsdekning for omlegging.
Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres.

3
Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett)
Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i
medhold av områdekonsesjon.
3.1
Eksisterende høyspenningskabler
HN har høyspenningskabler inn til nettstasjon nr. F1225. Det ser ikke ut som kablene kommer i konflikt
med planforslaget.
3.2
Forhold til eksisterende nettstasjon (frittliggende)
HN har en nettstasjon nær/innenfor planområdet, se vedlagt kart. Nettselskapet må ha tilgang og
adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Nettstasjonen skal stå minst 5 meter fra
bygning med brennbare overflater, og avstanden gjelder også til terrasser og lignende brennbare
utstikk som er direkte knyttet til bygget.
Dersom nettstasjonen ligger innenfor planområdet, ber nettselskapet om at arealet avsettes i planen til
arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg
kode 1510, jf. vedlegg I til kart- og planforskriften.

4

Andre forhold

4.1
Vedlagt kart
Vedlagt kart kan brukes under følgende forutsetninger:
- Brukes kun som underlag for forespurt planarbeid

-

Bør slettes etter bruk - husk at nettet endrer seg kontinuerlig
Må ikke oversendes andre uten netteiers samtykke eller offentliggjøres
Må ikke anses som kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: 09146

4.2
Inntegning på plankart
Nettselskapet gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i
planen, herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller. Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kartet. Selskapet viser i
denne sammenheng til Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
(beredskapsforskriften) § 6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om forebyggende sikkerhet og
beredskap i energiforsyningen, pkt 6.2.9

4.3
Strømforsyning og omlegging/flytting av eksisterende nett
Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som
hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til erverv av nye
stedsevarige (evigvarende) bruksrettigheter.
Vennligst ta kontakt dersom det skulle være spørsmål eller uklarheter når det gjelder tilpasning av
nettselskapet sine anlegg i den nye reguleringsplanen. Kontaktinformasjon: firmapost@hafslundnett.no
Med hilsen
Hafslund Nett AS

Ronja Martine Skaug
rådgiver
Rettigheter
Vedlegg:
-Kartutsnitt
-Restriksjoner sikkerhet regionale linjer
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Kartutsnittet er kun til orientering og gjelder kun som underlag for forespurt
jobb/prosjekt. Kartutsnittet skal ikke overleveres til andre uten netteiers samtykke.
Dokumentasjonen må IKKE anses som kabelpåvisning.
Kabelpåvisning må bestilles hos Geomatikk tlf: 09146 før graving påbegynnes.
Det tas forbehold om at alle datasett er presentert på kartutsnittet,
traseers fysiske beliggenhet kan avvike og at det daglig
skjer ajourhold i nettet.
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INFORMASJON
Generelle restriksjoner gjeldende for angitte kraftledning:
72,5 kV kraftledning Leirsund-Åkrene har et klausulert byggeforbudsbelte på totalt 26 meter, det vil si 13 meter til
begge sider fra ledningens senter.
1.

Byggeforbudsbeltene gjelder mellom til bebyggelsens nærmeste bygningsdel (terrasse, takutspring, vegg,
sålekant mm.) og det godtas ikke noen form for bygningsmessig aktivitet innenfor dette området uten
godkjennelse fra Hafslund Nett.

2.

Det tillates ikke etablering av veier, vegskilt, gatelys, parkeringsplasser, lagerplasser, m. v. innenfor det
klausulerte byggeforbudsbeltet uten at Hafslund Nett er forelagt planer for dette og søknad er godkjent.

3.

All bruk av kraner og heiseanordninger nærmere kraftledningen enn 30 m, skal i god tid varsles Hafslund Nett,
slik at overvåking kan foretas og eventuelt kraftledningen utkobles. Ved anleggsarbeider pågående over tid
innenfor denne avstand, skal det inngås en anleggsavtale oppsatt av Hafslund Nett som inneholder restriksjoner
for arbeid innenfor denne sektor. Henvendelser rettes til tlf. 815 30 400

4.

Hafslund Nett skal til enhver tid ha adgang til fundamenter, master og liner med nødvendig utstyr for å kunne
utføre drift og vedlikehold.

5.

Det må ikke forekomme gravearbeider nærmere enn 5 m fra master og kabelanlegg uten netteiers godkjennelse.

6.

Det skal være en frisone på minst 3 m mellom mast og parkeringsplass samt skulder for vei og gang- /
sykkelvei. Parkeringsplass og vei skal avgrenses mot mast med «ikke flyttbar» delestein eller autovern.
Etablering av parkeringsplasser innenfor byggeforbudsbeltet skal på forhånd godkjennes av Hafslund Nett.

7.

Det tillates ikke heving av terrenget innenfor byggeforbudsbeltet før det er fremlagt planer for dette og disse er
godkjent av Hafslund Nett.

8.

Innenfor kraftledningens byggeforbudsbelte tillates ikke beplantning med høytvoksende trær som må felles eller
toppes når de vokser opp under ledningene. Det kan imidlertid tillates at det beplantes med lavtvoksende
prydbusker eller dvergfuru som ikke vil skape slike problemer.

9.

Lekeplasser, idrettsplasser eller plasser hvor det periodevis kan oppholde seg mennesker tillates ikke etablert
innenfor kraftledningens klausulerte byggeforbudsbelte.

10. Veier, gangstier, fortau og sykkelstier som krysser eller parallellføres under kraftledningen må ha en høyde
mellom topp veilegeme og nærmeste strømførende line på minst 7,2 meter i ugunstigste tilfelle, det vil si ved
skeiv islast eller + 80º C ledertemperatur. Krav til fri høyde under normale driftsforhold vil være høyere og må
beregnes for det enkelte tilfelle.
11. Signalkabel skal ha direkte avstand til de strømførende linene på minst 6 m i ugunstigste tilfelle.
12. Direkte avstand mellom lampehode for belysningsmaster og nærmeste strømførende line skal etter Hafslund
Nett sitt interne krav være minst 6,1 m og minst 3,1 m vannrett ut til siden for ytterste strømførende line.
Plassering av høye belysningsmaster for idrettsanlegg i nærheten av kraftledninger må avklares i hvert tilfelle.
13. Samtlige kostnader med omlegging av regionale elanlegg i forbindelse med reguleringer og prosjekter må
dekkes av tiltakshaver i sin helhet. PS! Førstegangsoppmøte av Hafslund Nett sin sikkerhetsmann er gratis.
Videre sikkerhetsoppfølging må kjøpes av entreprenør som er godkjent av Hafslund Nett.

Fet Miljøparti De Grønne(MDG)
v. Gabriel Kielland
Kirkeveien 142
1900 Fetsund
Fetsund, 09.09.2016
Til
Cowi AS
Postboks 123
1601 Fredrikstad
Deres ref: Rune Skarstein, A077420

Uttalelse til oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for
Jølsen næringsområde, Fet kommune
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeidet. Forslaget til planprogram skal redegjøre for formålet
med planarbeidet og hvilke problemstillinger som ansees som viktige i forhold til miljø og samfunn.
Vi har følgende kommentarer til planprogrammet:
1. Kommuneplanen for Fet 2015 – 2019:
Det står følgende i forslaget til planprogram fra Cowi AS om planforankringen i kommuneplanen:
«I arealdelen av kommuneplanen er deler av det som inngår i gjeldende reguleringsplan
avsatt til næringsvirksomhet (nåværende og fremtidig), samt boligbebyggelse. Resten av
planområdet er avsatt til LNFR – landbruks,- natur- og friluftsområde. Deler av
planområdet inngår i hensynssone for landskap og faresone for høyspenningsanlegg.»
Vi mener det her underslås at kommuneplanen ikke åpner for nye store industriområder. Helt
spesifikt står det i kommuneplanen under kapittelet om næring at vi har nok regulerte
næringsarealer for plasskrevende industri, med blant annet ledig kapasitet på Heia I og II, Tuen,
Elverhøy og Jølsen selv:
«Behovet for å utvide arealer avsatt til rene næringsområder synes dermed ikke å være
tilstede i denne rulleringen av kommuneplanen.»
Behovet for massedeponier er også beskrevet:
«Med den sterke utbyggingsaktiviteten i regionen oppstår det stadig behov for å deponere
rene masser i LNF-områder hvor deponiet etter avslutting tilbakeføres til landbruk. Blant
annet av hensyn til økt trafikk i driftsperioden og naturmangfold er det vesentlig at slike
deponier ikke behandles enkeltvis, men i en overordnet plansituasjon og med krav om
regulering med konsekvensutredning/-vurdering.»
Sitatene over viser at planarbeidet for utvidelse av Jølsen næringsområde må ta hensyn til
foreliggende kommuneplan og at industrifeltet på Jølsen må sees i en større planmessig
sammenheng. Området som søkes regulert er stort, over 300 mål. Det ligger i et område med

hensynssone, elvelandskap og hvor arealene nå er avsatt til LNFR-områder. Fet MDG mener
området må avvente inntil en ny kommuneplanrullering av avveiet behovet for næringsarealer og
massedeponier.
Vi vil også avvente den fylkeskommunale planen for masseforvaltning som kommer til
sluttbehandling i fylkestinget 24.10.2016.
2. Landskap og naturmangfoldhensyn:
Jølsen næringsområde er foreslått i et område med særlig store naturkvaliteter og et stort
naturmangfold. Hele Leirelvsletta har ved flere anledninger blitt foreslått vernet som
naturtype(meandrerende elveslette), men fikk kun et mindre verneområde i 2016 rundt to av
stillene.
Hele 6 naturreservater omkranser Jølsenarealene:
1. Kongsrudtjern naturreservat (Skedsmo og Fet kommuner)
2. Jølsen eldelløvskogreservat ( gnr/bnr 1/1 i Fet kommune)
3. Holmen edelløvskogreservat (Skedsmo kommune)
4. Stilla og Brauterstilla naturreservat (Skedsmo kommune og Fet kommune, gnr/bnr 1/1 og 1/3)
5. Sørumsneset naturreservat (Skedsmo kommune)
6. Nordre Øyeren naturreservat (Skedsmo, Fet, m.fl.)
Et stort næringsareal og massedeponiareal i dette området som vil strekke seg inn til Skedsmos
grense i nord, vil være et stort naturinngrep i dette området. For både Fet kommune, men også for
Skedsmo kommune vil det være viktig å avveie disse arealene mot andre arealer til samme formål i
andre deler av kommunene.
Vi ønsker å få dokumentert hvordan næringsområdet kan påvirke reservatene, naturmangfoldet og
landskapet rundet.
Friluftsinteressene i området må også kartlegges. Planen vil etter vår mening dele Asakmarka fra
Bergerskogen i Fet, siden næringsområdet skal gå inn til Skedsmo sin grense i Steindalen.
Modellflyplass på 5 til 10 daa i dette området er ikke akseptabelt etter vår mening. Dette er et
området med et stort antall fuglearter på elvesletta og trekkvei for fugler nordover fra Nordre
Øyeren- og Sørumsneset naturreservater. Dette er ikke forenlig med en modellflyplass.
3. Vannforvaltning:
Steinbekken som renner gjennom området kommer fra Tretjernet i Skedsmo kommune, renner
gjennom Asakmarka, ned til Jølsen og ut i Leira rett nord for Borgenbrua over rv. 22.
Planforslaget skisserer en omlegging av bekken. Dette krever en begrunnelse og en naturfaglig
utredning.
Vi viser til tilsynsrapport av Jølsen Miljøpark fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 02.03.2016:
Her vises det til alvorlige brudd på forurensningslovens § 7, forurensningforskriftens § 30-6 og
internkontrollforskriftens § 5. Alle avvikene kan få store konsekvenser for vannmiljøet.
Vi ber om at Vannområdet Leira – Nitelva behandler dette planvarselet og kommer med en uttalelse.

4. Dyrka mark:
Vi aksepterer ikke at arealer som nå er dyrka mark omreguleres til næringsarealer. Vi viser her til
nasjonal strategi for jordvern.
5. Trafikkbelastning:
Vi ser at tilførselsveien til næringsarealet vil passere gjennom et boligområde i Jølsenveien. Dette er
svært uheldig i forhold til støy for beboerne og trafikksikkerheten med tunge kjøretøyer i veibanen.
Vi mener det er minimumskrav at veien må anlegges rundt boligområdet, hvis planen skal
realitetsbehandles.
Oppsummering:
Fet MDG mener at dette planarbeidet må avvente en større planmessig gjennomgang i samarbeid
med Skedsmo kommune og regionale myndigheter.

Med hilsen
For Fet MDG
Mette Sperre

Gabriel Kielland

NOF OA
Postboks 1041 Sentrum
0104 OSLO
Org.nr. 975 615 308
leder@nofoa.no
Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no
Økonomisk: kasserer@nofoa.no
Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no
www.nofoa.no

COWI AS
v/ Rune Skarstein
Postboks 123
1601 FREDRIKSTAD
rusk@cowi.no
Vår ref.: sak/430

Deres ref.: A077420

Dato: Oslo, 7. september 2016

Merknader til oppstart av planarbeid med konsekvensutredning for Jølsen
næringsområde, Fet kommune
NOF OA (Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus) viser til ovennevnte sak, som vi har
fått på høring.
I dokumentene knyttet til oppstart av detaljreguleringsplan foreslås det å anlegge en modellflyplass
på 5–10 daa i vestre del av planområdet. I tillegg ligger det inne i planen en omlegging av en
sidebekk til Leira. Det skal også etableres et deponi for overskuddsmasser på 60–130 daa. Dette er
elementer i planen vi er svært skeptiske til, og har derfor en del kommentarer.
Nei til modellflyplass!
I Stilla og Brauterstilla naturreservat samt Jølsen naturreservat, som ligger vest for planområdet, er
det registrert over 116 fuglearter, hvorav mange er hekkende og flere er rødlistede. Her nevnes mer
spesielle, sjeldne og/eller sårbare arter, status i Norsk rødliste for arter 2015 i parentes:
Skjeand, vaktel (NT), sivhauk (VU), myrhauk (VU), fiskeørn (NT), lerkefalk (NT), vannrikse
(VU), myrrikse (EN), åkerrikse (CR), sivhøne (VU), sothøne, dverglo (NT), vipe (EN), fiskemåke
(NT), isfugl, vendehals, dvergspett, sanglerke (VU), sandsvale (NT), gulerle, nattergal (NT),
myrsanger, busksanger, løvmeis, rosenfink (VU), gulspurv (NT) og sivspurv.
Avstanden fra naturreservatene til vestre del av planområdet (hvor modellflyplassen er tenkt anlagt)
er under 500 meter, og modellflyarrangement på Jølsen vil kunne være forstyrrende for fugler og
dyr i reservatene i hekke- og ynglesesongen. Dette bryter med formålsparagrafen i «Forskrift om
vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus»:
• § 1 (formål) Formålet med vern av naturreservatet er å bevare to viktige kroksjøer i
vassdraget Leira med deres mangfold av truet, sjelden og sårbar natur. Stilla og Brauterstilla
er representative for naturtypen kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti og er
leveområde for en rekke sjeldne og truete arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene
i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.
Videre står det under § 3 (vernebestemmelser): I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer
verneverdiene angitt i verneformålet. Dette er videre presisert i punkt b) Dyrelivet, herunder
reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Videre står det
under § 3 (vernebestemmelser): I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene
angitt i verneformålet. Dette er videre presisert i punkt b) Dyrelivet, herunder reirplasser og
hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse.

Med hensyn til flyging med modellfly i nærheten av naturreservatet må man også ta i betraktning
forskriftens § 5 (regulering av ferdsel), hvor det står at slik flyging er forbudt i naturreservatet: All
ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner. I naturreservatet
gjelder følgende bestemmelser om ferdsel: Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og
start med luftfartøy samt flyvning med modellfly og droner, er forbudt.
Motorisert ferdsel er også forbudt i Jølsen naturreservat, i henhold til Forskrift om fredning for
Jølsen naturreservat i Fet kommune, Akershus, kap. IV, punkt 3.
Omlegging av bekk uheldig inngrep
Omlegging av bekkeløpet for Steindalsbekken er vi i utgangspunktet imot, da bekken har avrenning til Sørumsneset naturreservat. Forurensning fra eksisterende massedeponier vil kunne
frigis som følge av omleggingen, og dermed føre til forringelse av verneverdiene i området. Dette
må også tas hensyn til ved deponering av nye masser i planområdet.
NOF OA vil også føye til at Steindalsbekken, som har avrenning til Jølsenbekken, er del av det
vernete vassdraget Leira, vernet i Verneplan III i 1986. I vernete vassdrag gis det ikke konsesjon til
kraftutbygging, og dessuten skal man unngå andre typer tekniske inngrep. Flytting av en bekk må
vurderes som et vesentlig inngrep, og må unngås.
Kommentarer til planprogrammet
Forslaget til planprogram er omfattende og grundig, og det er lite å bemerke eller føye til. Det er
likevel to delkapitler vi vil omtale.
Kap. 4.2. Nasjonale retningslinjer og bestemmelser
Her listes mange relevante retningslinjer opp, men Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for
vernede vassdrag mangler. Det er disse retningslinjene som gir regler for forvaltning av verna
vassdrag. I forskriftens pkt. 3 bokstav a) står det: Unngå inngrep som reduserer verdien for
landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø. Flytting av en bekk vil
utvilsomt være i konflikt med denne bestemmelsen.
I forskriftens pkt. 4 er de ulike delene av et vassdrag delt inn i tre forvaltningsklasser ut fra
verneverdier og arealtilstand. Jølsenbekken vil falle inn under klasse 2: Vassdragsbelte med
moderate inngrep i selve vannstrengen, og hvor nærområdene består av utmark, skogbruksområder
og jordbruksområder med spredt bebyggelse.
Her anbefales det en forvaltning der hovedtrekkene i landskapet søkes opprettholdt. Inngrep som
endrer forholdene i kantvegetasjonen langs vannstrengen og i de områder som oppfattes som en del
av vassdragsnaturen, bør unngås. Flytting av bekken er langt mer dramatisk enn det som her ønskes
unngått.

Kap. 6.4 Utredningstemaer
I underkapittel 6.4.6 Naturmangfold står det at nødvendige registreringer/undersøkelser skal
gjennomføres, og det skal redegjøres for hvilke virkninger tiltaket vil få for naturmangfoldet, både
når det gjelder flora og fauna. Det er en forutsetning at slik kartlegging blir gjennomført når de
foreslåtte tiltakene er såpass omfattende.
NOF OA mener at planprogrammet her må bli enda mer konkret. Det er særs viktig at
blandingsskogen, med innslag av edelløvtrær i området undersøkes grundig, men det gjelder
også andre typer skog og kantsoner mot vassdrag og dyrka mark. Videre bør det presiseres hvilke
artsgrupper som skal kartlegges. Utredningene bør minst omfatte karplanter, lav og moser, insekter,
fugler og pattedyr. Registreringene bør gjøres på våren/forsommeren, da sjansen for å oppdage
arter, særlig karplanter og fugler er størst. NOF OA har kompetente feltarbeidere til å gjennomføre
ornitologiske kartlegginger.
I underkapittel 6.4.3 Forurensning i grunnen omtales det at nødvendige beregninger/undersøkelser
skal gjennomføres, og det skal redegjøres for hvilke virkninger eventuell avrenning og annen
forurensning av grunn vil få for aktuelle områder. Dette må gjelde avrenning både fra eksisterende
massedeponier og de nye massene som foreslås plassert i planområdet. Videre er det ikke
tilstrekkelig at grunnen i planområdet undersøkes; også eventuell virkning på de nærliggende
naturreservatene nevnt foran må dokumenteres.

Vennlig hilsen

Håkan Billing
leder NOF OA

Christine Sunding (sign.)
naturvernkontakt, Fet
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Fet kommune - oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for utvidelse av
Jølsen næringsområde - Forsvarets kommentar til uttalelse fra Avinor
1 Bakgrunn
Det vises til Avinor sine uttalelser vedrørende reguleringsplan for utvidelse av Jølsen Næringsområde.
2 Drøfting
Forsvaret kan ikke se å ha mottatt henvendelse fra Fet kommune angående reguleringen, så uttalelsene er
basert på noe manglende dokumentasjon. Ut fra Avinor sin uttalelse legger Forsvaret til grunn at det
planlegges å opparbeide en modellflyplass 3.4 km øst for Kjeller flyplass.
Det er imidlertid behov for å rette opp en mindre misforståelse i uttalelsen fra Avinor.
Forsvaret er ikke ansvarlig for driften av Kjeller flyplass. Kjeller Aero Senter (KAS) har konsesjon og
teknisk- operativ godkjenning for drift av flyplassen. Det er således ikke behov for å innhente
godkjenning fra Forsvaret.
Avinor henviser til Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv av 30.11. 2015 §7. Hvor vidt
denne kommer til anvendelse er noe usikkert da den viser til at man må ha tillatelse fra lokal
lufttrafikktjenesteenhet for å fly modellfly innenfor 5 km fra en lufthavn. Kjeller er en flyplass uten
lufttrafikktjenesteenhet. Det synes allikevel hensiktsmessig at man koordinerer med KAS slik at
flysikkerheten ivaretas best mulig.
3 Konklusjon
Det er ikke behov for å innhente godkjenning fra Forsvaret for å etablere modellflyplass nærmere enn 5
km fra Kjeller da det er Kjeller Aero Senter som er konsesjonsinnehaver på flyplassen.

Hans Jørgen Nordskog
Oberstløytnant
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